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A szocialista gazdálkodás általános törvényei 
és törvényszerűségei a hadtápellátásban 

Dr. Z i mony i István ezredes, a hadtudományok kandidátusa 

A szocialista gazdálkodásunk egységes rendszeréből, a társadalmi
gazdasági élet minden területén megvalósuló osztatlan uralmából követ
kezik, hogy annak mind a termelő, mind a nem termelő szférájában 
egyaránt törekedni kell a gazdálkodás általános törvényeinek, törvény
szerűségeinek, szocialista elveinek minél teljesebb érvényesítésére a szo
cializmus építésének meggyorsítása érdekében. 

A népgazdaságban a szocialista gazdálkodás törvényei, törvényszerű
ségeinek érvényesítése a gazdasági tevékenységben alapvetően kimunkált 
terület. Másképpen vetődik fel ez a probléma a hadsereg sajátos viszo
nyai között, ahol alkalmazásuk elméleti és gyakorlati kérdései még ko
rántsem tisztázottak, ahol nemcsak a gazdasági, hanem a katonai köve
telményeket is számításba kell venni. 

A tervszerű, arányos fejlődés törvénye 

A tervszerű arányos fejlődés törvénye - a szocializmus gazdasági 
törvénye -, miként a népgazdaságban, a hadseregben is biztosítja a fej
lődés kiegyensúlyozottságát, összhangját a mindenkori szükségletek és 
azok kielégítésére rendelkezésre álló erőforrások között. 

A tervszerűség érvényesítését alapvetően befolyásolják annak lehető
ségei. 

Mely tényezők segítik elő a tervszerűséget a hadsereg gazdálkodá
sában: 

a hadsereg tevékenységének (kiképzés stb.) szabályozott rend-
szere, 

a kötött ellátási normák, 
- az alapvető szükségletek kielégítésének bizonyos fokú primátusa 

a népgazdaság más területeivel szemben (a védelem alapvető szükségle
teit feltétlenül ki kell elégíteni), 

- mint költségvetési szervnek alapvetően csak a kiadásait kell meg
terveznie, melyek fedezete a jóváhagyott költségvetési keretein belül biz
tosított, 
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- a hadsereg viszonylagos önállósága belső ellátási '(gazdálkodási} 
rendszere kialakításában, 

- a fegyveres erőkben a centralizmus a gazdasági tevékenység terü
letén is mindig erősebb, mint a polgári életben. 

A hadsereg gazdálkodásának tervszerűségét befolyásoló negatív sa
játosságok: 

- mindenekelőtt a hadsereg tevékenységének szoros összefüggése a 
nemzetközi helyzet alakulásával (pl.: berlini események, Karib-tengeri 
válság, Csehszlovákia megsegítése), 

- a technikai eszközök, fegyverzeti rendszerek erkölcsi avulásának 
egyre gyorsuló tendenciája. 

- a várható ellenség potenciáljának alakulása és mások. 

A kedvező és fékező tényezők együttes hatását értékelve megálla
pítható, hogy a hadsereg gazdálkodásában a tervszerűség - bár sajátos 
viszonyok között - biztosítható. A tervszerűség szükségessége mellett 
tehát megvannak az érvényesítésének feltételei is. 

A néphadsereg ellátási tevékenysége egészére jellemző: a tervszerű
séget elősegítő, illetve kedvezőtlenül befolyásoló általánosan ható ténye
zök teljes mértékben hatnak a hadtáp anyagellátás {gazdálkodás) terve
zésére is. 

A hadtápszolgálat vonatkozásában a tervszerűséget kedvezően befo
lyásoló tényezőket ki lehet bővíteni azzal, hogy az anyagok túlnyomó 
többségét a hazai gazdaság állítja elő, ellentétben a technikai jellegű 
anyagellátással. A személyes ellátás (élelmezés, ruházat, eü.-ellátás) ér
dekében szükséges anyagi és pénzeszközök a kormány által jóváhagyott 
normáknak megfelelően a népgazdaság mindenkor teljes egészében biz
tosítja. 

A tudatosság szerepe a gazdálkodásban 

A tudatosság - mint a tervszerűség egyik alapvető eleme* - fel
tételezi a gazdálkodásban az anyagi és pénzeszközök célirányos felhasz
nálását, a közvetlen és közvetett, tehát komplex hatások előrelátását, 

a váratlan tényezők minimumra csökkentését. 
Az arányos fejlődést a hadseregben is tudatosan a célok helyes rang

sorolásával és a helyes módszerek megválasztásával lehet biztosítani. 
Újszerűen merül fel a tudományos kutató munka igénye a hosszú

távú előrejelzések, prognózisok készítése érdekében, melyeket a gazdasági 
vezetés mind kevésbé tud nélkülözni, rriely nélkül a jelen igényeink ki
elégítésével egyidejűleg nem tudjuk a jövő várható követelményeit is fi
gyelembe venni. 

A tudatosság a gazdálkodásban feltételezi a gazdasági szemlélet ki
fejlődését és érvényesítését. Egyaránt szükséges a harckészültségi, kikép
zési és a gazdasági feladatok végrehajtásánál, tehát nem korlátozódhat 
csak a gazdasági tevékenységre. 

* ,,A tervszerűség tudatosan fenntartott arányosság, tehát két eleme van: 
a tudatosság és az arányosság." A szocializmus politikai gazdaságtana, 78. old., 
Kossuth 1967. 
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A gazdasági szemlélet olyan magatartást jelent a hadseregben, amely 
a katonai feladatok maradéktalan és magas színvonalú végrehajtásánál 
a döntések előtt mérlegeli annak gazdasági kihatásait is, előnyt biztosít 
az optimális variánsnak. A katonai követelmények primátusának oka az 
az objektív szükségszerűség, hogy a harckészültség, illetve azt növelő té
nyezők az elsődlegesek, azok határozzák meg a gazdálkodási tevékeny-

• ségét és nem fordítva. -
A gazdasági szemlélet kifejlődését jelentősen segíti, ha az ellátási 

rendszer olyan elemeket tartalmaz, amelyek lehetőséget adnak az ellá
tásnak a feladatokhoz való rugalmas alkalmazására. Ezt segíti elő a köz
gazdasági módszerek bevitele a hadtáp gazdálkodásába, mint pl.: a csa
patok közvetlen érdekeltségének elősegítése a gazdálkodás eredményei
ben, ha a gazdálkodás előírásai általában nem esetekre vonatkoznak, ha
nem elveket rögzítenek. 

Az arányosság a gazdálkodásban 
Az arányosság elvének érvényesítése nélkülözhetetlen a követelmé

nyek és azok kielégítésének harmonikus viszonyában, melynek megsér
tése egyik fő forrása az ellátásban keletkező feszültségeknek. 

;. Az arányosság biztosítása mind rövidebb, mind hosszabb távon per-

; 

manens dinamizmus jellemzi, mely szükségessé teszi az arányok folya
matos vizsgálatát, az arányosságra ható tendenciák feltárását, a tervezés
ben való figyelembevételüket. 

Abból kiindulva, hogy az „arányosság"-ot (minőségi kategória) az el
látási tevékenység különböző területein meglevő „arányok" (mennyiségi 
kategória) összessége mutatja, következik, hogy az arányosság elemeit ké
pező arányok elsősorban az időszak (mely a konkrét helyzetből követke
zik) fő feladatának vannak alárendelve. Éppen az arányok érvényesülé
sének ebből a sajátosságból fakad, hogy a fejlődés során az alapvető te
rületek egyensúlyi állapotának fenntartása más ellentmondások bizonyos 
időre és mértékben való háttérbe szorításával járhat. 

Az ellátás követelményei és a kielégítés lehetőségei között permanens 
ellentmondásokból következik, hogy minden időben, s minden területen 
egyaránt objektíve nincs lehetőség az optimális arányok megteremtésére. 
A gazdasági irányításnak egyik alapvető - felelősségteljes - feladata, 
hogy az adott időszakban azon arányokat kell elsősorban biztosítani, ame
lyek - a lehetőségekkel összhangban - maximálisan segítik elő a fő 
célkitűzések elérését. 

Ezen elvből kiindulva a hadtápellátás területén is pl.: a fejlesztési 
kérdésekben - a harckészültségi célkitűzések érdekében - az első lép
csőben levő csapatokat indokolt előnyben részesíteni, esetenként tudato
san vállalni az átmenetileg keletkező aránytalanságokat. 

Az alapvető arányok fel nem ismerése, vagyis a tudatosság hiánya 
következtében előálló aránytalanságok váratlanul érik a vezetést és nega
tív hatása átgyűrűzik a kapcsolódó területekre is, vagyis tervszerűtlen
ség jön létre. 

A hadtáp tevékenységének széles skálája, átfogó szerepe a hadsereg 
anyagellátásában különösen indokolja a tudatos ráhatást az arányok ala
kulására, azok dinamikájának folyamatos elemzését. 
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A gazdaságosság elve 

A gazdaságosság elve•• megköveteli, hogy a gazdálkodási tevékeny
séget társadalmi méretekben az ésszerű gazdálkodás elvére kell felépíteni. 

A gazdaságosság törvénye így a társadalmi-gazdasági élet minden 
területén felveti a gazdaságosság elvének érvényesítése és megvalósítása 
módjának kérdését az adott tevékenységi szféra spacifikációjának megfe
lelően. 

A hadseregben is alapvetően abban a törekvésben jut kifejezésre a 
gazdaságosság, hogy az adott célt minél kisebb ráfordítással érjük el, 
vagy azonos ráfordítással minél nagyobb eredményt produkáljunk. 

A gazdaság termelő zónájában a gazdaságosság a termelés állandó 
növekedéséhez járul hozzá. A hadseregben viszont - mint fogyasztó gaz
daságban - a gazdaságosság elvének érvényesítése a szükségletek kielé
gítésének emelkedő színvonalában jut kifejezésre. Eredménye összessé
gében a harckészültség adott színvonalában realizálódik. 

Amikor a gazdaságosság elvének érvényesítése a hadseregben sajá
tosan merül fel a társadalmi-gazdasági élet más terüléteivel szemben, 
ugyanakkor differenciálni kell a hadseregen belül és a tevékenységek kü
lönböző területei szerint. 

A hadtápszolgálatban fokozottan húzza alá a gazdaságosság elve ér
vényesítésének szükségességét, hogy ráfordításai zömmel fenntartási jel
legűek, így eredményei egyaránt hozzájárulhatnak néphadsereg szinten, 
illetve a néphadsereg hadtápja fejlesztési és fenntartási költség arányai
nak javításához, a fejlesztésre fordítható kiadások növeléséhez, a szolgá
laton belül a szükségletek magasabb színvonalú kielégítéséhez. 

A hadtáp alárendeltségében működő szolgálati ágak tevékenységének 
heterogén jellegéből következik, hogy a gazdaságosság megvalósításának 
változatos formáit szükséges alkalmazni, melyeket két alapvető csoportba 
lehet osztani. 

a) Az ellátás egyes területein a gazdaságosság úgy érvényesül, ha a 
normában biztosított pénz- és anyagi eszközök teljes mennyiségben és 
minél hatékonyabban kerülnek felhasználásra. A gazdaságosságnak itt 
nem célja a „megtakarítás". Ilyen tipikus terület az élelmezési ellátás 
vagy a gépjárműveknél a meghatározott igénybevétel (kilométer, üzem
óra) után előírt olajcsere. 

b) A gazdálkodás más területein viszont a gazdaságosság érvényesí
tése elvének klasszikus formáját kell alkalmazni, vagyis a legkisebb rá
fordítás mellett a maximális eredmény elérését tűzi ki célul. Itt a gazda
ságosság eredménye hatékony gazdálkodás esetén effektív megtakarítás
ban is realizálódik. A gazdaságosság ilyen formában való megvalósulása 
jellemző a ruházati szolgálatban és az üzemanyag szolgálatban hajtó
anyagoknál, továbbá általában a karbantartási, javítási hitelek felhasz
nálásánál. 

A gazdaságosság célszerű érvényesítési formájának helyes megválasz
tásánál mindenkor szem előtt kell tartani, hogy a gazdaságosság elvével 

** ,,Gazdaságosság: a gazdálkodás általános érvényű alaptörvénye, azt a 
szükségszerűséget fejezi ki, hogy a lehető legnagyobb eredményt a lehető leg
kisebb ráfordítással érjük el." Gazdaságpolitikai Kisszótár, Kossuth '1966., &3. o. 
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ellentétes minden olyan módszer, amely a harckészültséget veszélyezteti, 
a technika károsodását eredményezi, vagy éppen a személyi állomány 
élet- és munkakörülményeinek tervszerű emelését akadályozza. 

A gazdaságosság elvének gyakorlati megvalósítására kedvezően hat, 
hogy a hadtápszolgálat tevékenységének jelentős területén mérhetők és 
számszerűsíthetők a ráfordítások és eredmények, melyek lehetővé és szűk-

• ségessé teszik a gazdaságossági számítások fokozott alkalmazását a gaz
dasági döntések megalapozására. 

Az eddigiek folyamán kialakult gazdaságossági számítás modelljei 
alapvetően az egyes szolgálati ágak néhány tevékenységét szolgálják. Nem 
alakultak még ki a hadtápszolgálat komplex ráfordításai gazdaságosságát 
elemző módszerek, melyek kimunkálása a közeljövő egyik fontos feladata. 

A gazdálkodó szervek irányítási és gazdálkodási hatáskörének kiter
jesztésével szorosan összefüggő, fontos és megoldandó probléma: kimun
kálni a gazdasági ösztönzők megfelelő rendszerét, a gazdálkodás színvo
nalának gazdasági eszközökkel történő befolyásolását a csapatoknál, ame
lyek a költségvetési gazdálkodás elvei alapján tevékenykedő gazdálkodó 
szervek. E feladat végrehajtása ugyancsak feltételezi a csapatok gazda
sági tevékenysége szintetikus mutatóit, amelyek egzakt formában tükrö
zik a gazdálkodás eredményeit. 

A komplex gazdaságossági számítások alkalmazásának egyik akadá
lyát a régi számviteli rendszerben találjunk, mely csak „ágazatin bon
tásban és természetes mértékegységben elégíti ki a költségek elszámolá-

-;- sát, vagyis költségnemenkénti rendszerben, de már nem teszi lehetővé 
a ráfordítások „értékben és költséghely" igénye szerinti megjelenését. 

• 

; 

Különös jel.entősége van az érték szerinti nyilvántartás megvalósí
tásának a hadsereg ingatlanállománya vonatkozásában, mely előfeltétele 
többek között a felújítások megalapozott tervezésének. 

A magasabb színvonalú, átfogó szemléletet érvényesítő gazdaságos
sági számítások és más gazdasági tevékenységgel összefüggő feladatok is 
igénylik tehát a nyilvántartási, elszámolási rendszer korszerűsítését. 

Értékkategóriák, piaci-pénzügyi formák 

A közvetett gazdaságirányítás rendszerében - a szocializmus fejlő
dése elért magasább fokának megfelelően - hasznos szerepet tölt be az 
áru- és pénzviszonyok aktivizálása, a piac szerepének megnövekedése, 
a pénzügyi formák intenzívebb alkalmazása. 

A hadseregben - így a hadtápszolgálaton belül is a fenti kategóriák 
felhasználásának lehetőségei - a katonai gazdálkodás speciális jellege 
miatt - korlátozottak, amely körülmény azonban nem jelentheti teljes 
figyelmen kívül hagyásukat. 

Már az eddigi tapasztalatok is bizonyították, hogy megfelelően be
illeszthetők a hadtápszolgálat gazdálkodásába, segítik annak hatékony
ságát. 

A tervezésben és az ellátás bonyolításában egyaránt segíti a gazda
ságosság érvényesítését, a szükségletek rugalmasabb kielégítését, a helyi 
döntések realizálását az értékkategóriák, a piaci-pénzügyi formák alkal
mazása. 
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A pénzügyi formák bizonyos szemléletbeli változásokat is idéznek 
elő, befolyásolják a gazdasági döntéseket, mérlegelésre ösztönöznek a dol
gok előnyös oldalainak kihasználására, jobban érzékelhetővé teszik a hát
rányos motívumokat. 

A pénzkategóriák felhasználását - a hadtáp ellátó tevékenysége va
lamennyi területét átfogó alkalmazását - szükségessé teszi a korszerű 
nyilvántartás, elszámolás megvalósítása, a gazdálkodás eredményének át
fogó értékelése, az információs rendszer egységesítése, az erőforrások sza
bad áramlásának biztosítása a szükségletek gyors kielégítésére. 

* 
A szocialista gazdálkodás általános törvényei és törvényszerűségei sa

játosan érvényesülnek a hadsereg és azon belül a hadtápszolgálat gazdál
kodásában, ahol a katonai követelmények kielégítése mellett, annak vi
szonyai között kell kialakítani alkalmazásuk optimális módszereit, for
máit. 
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